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Er zijn van die briljante ideeen waarvan je kunt denken: ik zou willen dat ik
erop gekomen was. Zo’n gedachte komt wel eens bij mij op als ik iets lees of
hoor over ‘de netwerktheorie’. Maar goed: mij past bescheidenheid, zeker
gezien mijn statistische kennis, dus ik zal mij tevreden moeten stellen met
de rol van consument waar het de netwerktheorie betreft. Die rol neem ik
graag. ‘De netwerktheorie’ zoals het meestal genoemd wordt, is even zo veelomvattend als fascinerend. Het is immers niet echt één theorie, maar veeleer
een combinatie van benaderingen, een visie, een filosofie.
Ik ben blij dat Elske Salemink, Marleen Rijkeboer en Sandra Mulkens het
voortouw hebben genomen voor het samenstellen van een themanummer
over (de) netwerktheorie. U krijgt informatie over wat die benadering nu
precies behelst, wat er potentieel revolutionair en in elk geval zeer aansprekend aan is, en waar het nut precies zou kunnen zitten voor de klinische praktijk. Het is opmerkelijk hoe snel en sterk mensen door de netwerktheorie
geboeid kunnen raken. Ik ben benieuwd of dat ook voor u geldt.
In dit speciale nummer is ook ruimte gemaakt voor twee bijdragen in het
kader van de uitwisseling over de grondslagen van de cognitieve gedragstherapie. Else de Haan en Jan van den Bout geven vervolg aan deze uitwisseling
– en in de komende nummers blijven we daar wat aandacht aan besteden.
Op deze plaats dank ik, naast alle auteurs die een bijdrage leverden, Elske
Salemink, Marleen Rijkeboer en Sandra Mulkens voor het samenstellen van
dit fraaie nummer. Ik geef hun graag het woord voor een voorwoord op het
thema.
Paul Boelen
Hoofdredacteur
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